ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 3295#1/ 04.04.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра” по обособени позиции.
ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра
с Вх.№.К 3295 от 01.04.2016 г.
Въпрос: „В т. 2.1.4. от документацията е вписано изискването за квалифицирани работници. Трябва
ли да бъдат включени в списъка с експерти или не – желае ли Възложителя отделен поименен списък?“
Отговор: Персоналът от т. 2.1.4 - технически лица, включващ както Ръководно – експертен екип,
така и Квалифицирани работници се посочва в Образец № 5 Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството. Не се изисква отделен поименен списък.
Въпрос: „В образец № 11 от документацията, който представлява „техническо предложение за изпълнение“ е приложена таблица за попълване, в която участникът трябва да посочи в колона № 6
„Общ гаранционен срок“. Може ли Възложителят да поясни, дали именно този гаранционен срок
участникът не следва да надвишава повече от два пъти минималния гаранционен срок, предвиден в
чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г.?“
Отговор: В колона 6 „Общ гаранционен срок“ се сумират колона № 5 „Предложен от участника гаранционен срок, който надвишава минималния /години/ и колона № 4 „Минимален гаранционен срок по
Наредба 2 /години/. Да, именно общия гаранционен срок в колона № 6 не може да бъде по – дълъг от 2
/два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
Въпрос: „Какъв е реда за извършване на оглед на обекта за който участникът иска да представи
оферта?“
Отговор: Възложителят не поставя конкретно условие за начина на оглед на обектите. Участникът
е длъжен единствено да декларира чрез образец № 18 от документацията, че „е извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната
площадка.“, като за деклариране на неверни данни участникът носи наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Въпрос: „Относно ръководно-експертния екип, допуска ли Възложителят длъжностите „Ръководител обект“ и „Специалист контрол по качество“ да бъдат изпълнявани от едно лице, отговарящо на
критериите за двете позиции?“

Отговор: Съгласно документацията за участие, длъжностите по т. 2.1.4 Технически лица могат да
се съвместяват от едно лице. 1. Ръководно – експертния екип е част от Техническите лица. Длъжностите „Ръководител обект“ и „Специалист контрол по качество“ могат да бъдат изпълнявани от
едно лице, отговарящо на изискванията за двете позиции.

КМЕТ: ____________________
/ д-р Юлиян Найденов/

